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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 

เปนปท่ี 22 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีปายออกจากประมวล

รัษฎากร 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา

และยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

 

มาตรา 1   พระราชบัญญั ติ น้ี เ รียกว า  “พระราชบัญญั ติภาษีป าย  

พ.ศ. 2510” 

 



มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญัติ น้ีให ใชบังคับ ต้ังแต วันท่ี  1 มกราคม  

พ.ศ. 2511 เปนตนไป 

 

มาตรา 3  ใหยกเลิกหมวด 5 ภาษีปายในลักษณะ 2 แหงประมวล

รัษฎากร 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลว 

ในพระราชบัญญั ติ น้ีห รือซึ่ งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญั ติ น้ี  ให ใช

พระราชบัญญัติน้ีแทน 

 

มาตรา 4  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแล 
ของกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวาดวยเทศบาล บรรดาอํานาจหนา ท่ี 
ของผูวาราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรี 
หรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา  5 1

๒  ให รั ฐมนต รีว าก ารกระทรวงมหาดไทย รักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติน้ี กับใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีปายไมเกิน
อัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัติน้ี และกําหนดกิจการอื่น 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 84/ตอนท่ี 114/ฉบับพิเศษ หนา 6/23 พฤศจิกายน 2510 
๒ มาตรา 5 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมสามารถออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีปาย 

แตละประเภทใหมีชวงระหวางอัตราขั้นตํ่าสุดและอัตราขั้นสูงสุดเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ออกขอบัญญัติกําหนดอัตราภาษีปายแตละประเภทเพ่ือใชในแตละทองถ่ินเพียงอัตราเดียวได  

(เรื่องเสร็จท่ี 63/2549) 



กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 



หมวด 1 

บทท่ัวไป 
   

 
มาตรา 6  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“ปาย” 2

๓ หมายความวา ปายแสดงชื่อ ย่ีหอ หรือเคร่ืองหมายท่ีใช 
ในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือ
กิจการอื่นเพ่ือหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ  
หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น 

“ราชการสวนทองถิ่น” 3

๔ หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการ
บริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื่น 
ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ี 

“เขตราชการสวนทองถิ่น”4

๕ หมายความวา 

(1) เขตเทศบาล 

                                                 
๓ การแสดงชื่อและสัญลักษณของสายการบินตาง ๆ ซึ่งติดอยูท่ีลําตัวเครื่องบิน รวมถึง 

การแสดงชื่อและสัญลักษณของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งติดอยูท่ีตัวถังรถยนตของบริษัท

ฯ ไมถือวาเปนปาย จึงไมตองเสียภาษีปาย (เรื่องเสร็จท่ี 13/2549) 

ปายโฆษณาประเภทไตรวิชั่นอยูในความหมายของคําวา “ปาย” ตามพระราชบัญญัติ 

ภาษีปายฯ เจาของปายโฆษณาดังกลาวจึงตองเสียภาษีปายตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา 7  

เม่ือปจจุบันยังไมไดออกกฎกระทรวง  ดังนั้น จึงตองคํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีปายดังกลาว 

ไปกอน (เรื่องเสร็จท่ี 3/2548) 
๔ มาตรา 6 นิยามคําวา “ราชการสวนทองถ่ิน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
๕ มาตรา 6 นิยามคําวา “เขตราชการสวนทองถ่ิน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 



(2) เขตสุขาภิบาล 

(3) เขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

(4) เขตกรุงเทพมหานคร 

(5) เขตเมืองพัทยา 

(6) เขตองคการปกครองทองถิ่นอื่นท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปน

ราชการสวนทองถิ่น 

“ผูบริหารทองถิ่น”5

๖ หมายความวา 

(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 

(2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 

(3) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(5) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 

(6) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอื่นท่ีรัฐมนตรี

ประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นน้ัน 

“ป” หมายความวา ปปฏิทิน 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 7 6

๗  ใหเจาของปายมีหนาท่ีเสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป ยกเวน

ปายท่ีเร่ิมติดต้ังหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายต้ังแตวันเร่ิมติดต้ังหรือแสดงจนถึง 

                                                 
๖ มาตรา 6 นิยามคําวา “ผูบริหารทองถ่ิน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2534 
๗ มาตรา 7 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 



วันสิ้นปและใหคิดภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเร่ิมเสียภาษีปาย

ต้ังแตงวดท่ีติดต้ังปายจนถึงงวดสุดทายของป  ท้ัง น้ี ตามอัตราท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงซึ่งตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดในบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัติน้ี 

การคํานวณพ้ืนท่ีภาษีปาย ใหคํานวณตามบัญชีอัตราภาษีปาย (6) และ (7)  

ทายพระราชบัญญัติน้ี 

ปายท่ี ติดต้ังบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่นและมี พ้ืนท่ี เกินสอง 

ตารางเมตรตองมีชื่อและท่ีอยูของเจาของปายเปนตัวอักษรไทยท่ีชัดเจนท่ีมุมขวา

ดานลางของปาย และใหขอความดังกลาวไดรับยกเวนภาษีปายตามหลักเกณฑ 

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 8  เจาของปายไมตองเสียภาษีปายสําหรับปายดังตอไปน้ี 

(1) ปายท่ีแสดงไว  ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพน้ัน  

เพ่ือโฆษณามหรสพ 

(2) ปายท่ีแสดงไวท่ีสินคาหรือท่ีสิ่งหอหุมหรือบรรจุสินคา 

(3) ปายท่ีแสดงไวในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเปนคร้ังคราว 

(4)7

๘ ปายท่ีแสดงไวท่ีคนหรือสัตว 

(5)8

๙ ปายท่ีแสดงไวภายในอาคารท่ีใชประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่น

หรือภายในอาคารซึ่งเปนท่ีรโหฐาน  ท้ังน้ี เพ่ือหารายได และแตละปายมีพ้ืนท่ีไมเกิน 

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตไมรวมถึงปายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 

                                                                                                                                                                                     
การคํานวณพ้ืนท่ีภาษีปายจึงยอมคํานวณเฉพาะตัวอักษร “ESSO” เทานั้น ไมสามารถ

คํานวณรวมพ้ืนท่ีแถบสีท่ีตอเนื่องกับตัวอักษร “ESSO” ได (เรื่องเสร็จท่ี 143/2545) 
๘ มาตรา 8 (4) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
๙ มาตรา 8 (5) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 



(6) ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการ 

สวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(7) 9

๑๐ ปายขององคการท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการ

ของรัฐบาลหรือตามกฎหมายวาดวยการน้ัน ๆ และหนวยงานท่ีนํารายไดสงรัฐ 

(8) ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ธนาคารเพ่ือการสหกรณ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(9) 1 0

๑๑ ปายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  

หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดงไว 

ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ัน 

(10) ปายของผูประกอบการเกษตรซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตร 

ของตน 

(11) ปายของวัดหรือผูดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนแกการศาสนาหรือ 

การกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 

(12) ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ 

                                                                                                                                                                                     
ปายโฆษณาท่ีติดต้ังอยูหนารานคายอยภายในหางสรรพสินคา อยูในบริเวณทางเดิน

ภายในหางสรรพสินคาซึ่งเปนสถานท่ีประกอบการคาจึงไดรับยกเวนภาษีปาย เพราะสถานท่ีประกอบ 

การคาท่ีจะไดรับยกเวนมิไดจํากัดวาตองเปนสถานท่ีประกอบการคาของตนเอง (เรื่องเสร็จท่ี 24/2531) 
๑๐ เม่ือการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไดแปลงสภาพเปน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

และตอมาบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคา Café Amazon ภายหลังท่ีไดมีการแปลงสภาพ

แลว ปายดังกลาวจึงมิใชปายท่ีเจาของปายไดรับหรือเคยไดรับยกเวนภาษีปาย  ดังนั้น บริษัทฯ จึงตอง

เสียภาษีปายเครื่องหมายการคา Café Amazon (เรื่องเสร็จท่ี 326/2549) 

ปายของการปโตรเลียมแหงประเทศไทยซึ่งใหผูแทนจําหนายผลิตภัณฑยืมไปติดต้ัง 

ท่ีสถานบริการน้ํามัน ไมตองเสียภาษีปาย (เรื่องเสร็จท่ี 24/2531) 
๑๑ มาตรา 8 (9) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 



(13) ปายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 9 1 1

๑๒  ภาษีปายท่ีเก็บในเขตราชการสวนทองถิ่นใด ใหเปนรายได

ของราชการสวนทองถิ่นน้ัน 

 

มาตรา 10 1 2

๑๓  ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี 

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 11  การสงคําสั่งเปนหนังสือ หนังสือแจงการประเมิน หรือหนังสือ

อื่นใหแกบุคคลใด ใหปฏิบัติดังตอไปน้ี 

(1) ใหสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  

หรือในเวลาทําการของผูรับ 

(2) ใหสง ณ สถานการคา สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยูอาศัยของผูรับ 

โดยจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได 

ถาไมพบผูรับ ณ สถานการคา สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยูอาศัยของ

ผูรับ ใหสงแกผูบรรลุนิติภาวะแลวซึ่งอยูหรือทํางาน ณ สถานการคา สถานประกอบ

กิจการ หรือท่ีอยูอาศัยของผูน้ัน 

ถาไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวได ใหปดหนังสือน้ันไวในท่ีเห็นไดงาย 

ณ สถานการคา สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยูอาศัยของผูน้ัน หรือลงประกาศแจงความ

ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองฉบับ เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีน้ีแลว และเวลาได 

                                                 
๑๒ มาตรา 9 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
๑๓ มาตรา 10 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 



ลวงพนไปไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีปฏิบัติการ ใหถือวาบุคคลน้ันไดรับหนังสือน้ัน

แลว 



หมวด 2 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษปีาย 

   

 

มาตรา 12  ใหเจาของปายซึ่งจะตองเสียภาษีปาย ย่ืนแบบแสดงรายการ

ภาษีปายตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดือนมีนาคมของป 

ในกรณี ท่ีเจาของปายอยูนอกประเทศไทย ให ตัวแทนหรือผูแทนใน 

ประเทศไทยมีหนาท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายแทนเจาของปาย 

 

มาตรา  13   ถ า เจ าของป ายตาย  เปน ผู ไม อ ยู  เป นคนสาบสูญ  

เปนคนไรความสามารถ หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ ใหผูจัดการมรดก  

ผูครอบครองทรัพยมรดกไมวาจะเปนทายาทหรือผูอ่ืน ผูจัดการทรัพยสิน ผูอนุบาล 

หรือผูพิทักษ แลวแตกรณี มีหนาท่ีปฏิบัติการตามมาตรา 12 แทนเจาของปาย 

 

มาตรา 1413

๑๔  เจาของปายผูใด 

(1) ติดต้ังหรือแสดงปายอันตองเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 

(2) ติดต้ังหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิมและมีพ้ืนท่ี ขอความ ภาพ และ

เคร่ืองหมายอยางเดียวกับปายเดิมท่ีไดเสียภาษีปายแลว 

(3) เปล่ียนแปลงแกไขพ้ืนท่ีปาย ขอความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางสวน

ในปายท่ีไดเสียภาษีปายแลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพ่ิมขึ้น 

                                                 
๑๔ มาตรา 14 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 



ใหเจาของปายตาม (1) (2) หรือ (3) ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีติดต้ังหรือแสดงปาย หรือนับแต 

วันเปล่ียนแปลงแกไขขอความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายในปายเดิม แลวแตกรณี 

 

มาตรา 14 ทวิ14

๑๕  ปายตามมาตรา 14 (1) ใหเสียภาษีปายตามมาตรา 7 

ปายตามมาตรา 14 (2) ใหไดรับยกเวนภาษีเฉพาะปท่ีติดต้ังหรือแสดงปาย 

ปายตามมาตรา 14 (3) ใหเสียภาษีตาม (5) ของบัญชีอัตราภาษีปาย 

ทายพระราชบัญญัติน้ี ถาเปนปายท่ีเปล่ียนแปลงแกไขขอความ ภาพ และเคร่ืองหมาย

ท้ังหมดใหเสียภาษีปายตามมาตรา 7 

 

มาตรา 15 1 5

๑๖  ใหเจาของปายหรือผูซึ่งเจาของปายมอบหมายย่ืนแบบ

แสดงรายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สถานท่ีดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานหรือท่ีวาการของราชการสวนทองถิ่นท่ีปายน้ันติดต้ังหรือ

แสดงอยูในเขตราชการสวนทองถิ่นน้ัน 

(2) สํานักงานหรือท่ีวาการของราชการสวนทองถิ่นซึ่งการจดทะเบียน

ยานพาหนะไดกระทําในเขตราชการสวนทองถิ่นน้ัน 

(3) สถานท่ีอื่นท่ีผูบริหารทองถิ่นกําหนด โดยประกาศหรือโฆษณาใหทราบ

เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันประกาศหรือโฆษณา 

 

มาตรา 16  ในกรณีท่ีมีการโอนปาย ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือ

ตอพนักงานเจาหนาท่ี ภายในสามสิบวันนับแตวันรับโอน 

                                                 
๑๕ มาตรา 14 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
๑๖ มาตรา 15 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 



หมวด 3 

การประเมินภาษีปายและการชําระภาษีปาย 

   

 

มาตรา 17 1 6

๑๗  ใหพนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษีปายตามหลักเกณฑ 

กา รคํ า น วณภาษี ป า ย ท่ี กํ า หนด ไ ว ใ นบัญชี อั ต ร าภ าษี ป า ย  ( 6 )  และ  ( 7 )  

ทายพระราชบัญญัติน้ีและตามอัตราภาษีปายท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แลวแจงการ

ประเมินเปนหนังสือไปยังเจาของปาย 

 

มาตรา 18 1 7

๑๘  ในกรณีท่ีปรากฏแกพนักงานเจาหนาท่ีวาไมมีผูย่ืนแบบ

แสดงรายการสําหรับภาษีปายใด เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีไมอาจหาตัวเจาของปายน้ันได 

ใหถือวาผูครอบครองปายน้ันเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตัวผูครอบครอง

ปายน้ันได ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีปายน้ันติดต้ังหรือแสดง

อยู เปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายตามลําดับ และใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมิน 

ภาษีปายเปนหนังสือไปยังบุคคลดังกลาว 

 

มาตรา 19 1 8

๑๙  ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายชําระภาษีปายตอพนักงาน

เจาหนาท่ี ณ สถานท่ีท่ีไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายไว หรือ ณ สถานท่ีอื่นใด 

ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกําหนด  ท้ังน้ี ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

และใหถือวาวันท่ีชําระภาษีตอพนักงานเจาหนาท่ีเปนวันชําระภาษีปาย 

                                                 
๑๗ มาตรา 17 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
๑๘ มาตรา 18 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
๑๙ มาตรา 19 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 



การชําระภาษีปายจะกระทําโดยวิธีการสงธนาณัติหรือต๋ัวแลกเงินของ

ธนาคารท่ีสั่งจายเงินใหแกราชการสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ ไปยังสถานท่ีตามวรรคหน่ึง 

โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือสงโดยวิธีอื่นตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

แทนการชําระตอพนักงานเจาหนาท่ีก็ได และใหถือวาวันท่ีไดทําการสงดังกลาวเปนวัน

ชําระภาษีปาย 

 

มาตรา 19 ทวิ 1 9

๒๐  ถาภาษีปายท่ีตองชําระมีจํานวนต้ังแตสามพันบาท 

ขึ้นไป ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายจะขอผอนชําระเปนสามงวด งวดละเทา ๆ กันก็ได  

โดยแจงความจํานงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอนครบกําหนดเวลาชําระ

ภาษีตามมาตรา 19 วรรคหน่ึง 

การผอนชําระภาษีตามวรรคหน่ึง ใหชําระงวดท่ีหน่ึงกอนครบกําหนดเวลา

ชําระภาษีตามมาตรา 19 วรรคหน่ึง งวดท่ีสองภายในหน่ึงเดือนนับแตวันสุดทายท่ีตอง

ชําระงวดท่ีหน่ึง และงวดท่ีสามภายในหน่ึงเดือนนับแตวันสุดทายท่ีตองชําระงวดท่ีสอง 

ถาผูขอผอนชําระภาษีไมชําระภาษีปายงวดหน่ึงงวดใดภายในกําหนดเวลา

ตามวรรคสอง ใหหมดสิทธิท่ีจะขอผอนชําระภาษี และใหนํามาตรา 25 (3) มาใชบังคับ

สําหรับงวดท่ียังมิไดชําระ 

 

มาตรา 19 ตรี 2 0

๒๑  ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายแสดงหลักฐานการเสีย 

ภาษีปายไว ณ ท่ีเปดเผยในสถานท่ีประกอบการคาหรือประกอบกิจการ 

 

                                                 
๒๐ มาตรา 19 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
๒๑ มาตรา 19 ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 



มาตรา 20  ภาษีปายจํานวนใดท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดแจงการประเมิน

แลว ถามิไดชําระภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือเปนภาษีปายคางชําระ 

 

มาตรา 21 2 1

๒๒  ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึดหรือ

อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายท่ีคางชําระ เพ่ือนําเงิน 

มาชําระคาภาษีปาย คาธรรมเนียม และคาใชจายโดยมิตองขอใหศาลสั่งหรือออกหมาย

ยึด  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

การยึดทรัพยสินจะกระทําไดตอเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหผูมีหนาท่ี 

เสียภาษีปายชําระภาษีปายท่ีคางชําระภายในกําหนดไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ี 

รับหนังสือน้ัน 

การขายทอดตลาดทรัพยสินจะกระทํามิไดในระหวางระยะเวลาอุทธรณ

ตามมาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 หรือมาตรา 33 เวนแตทรัพยสินน้ันจะเปนของ

เสียงาย 

วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน เพ่ือใหไดรับภาษีปาย 

ท่ีคางชําระ ใหนําวิธีการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ 

โดยอนุโลม 

 

มาตรา 22  เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปน

คาใชจายในการยึด อายัด หรือขายทอดตลาด เหลือเทาใดใหชําระเปนคาภาษีปาย  

ถายังมีเงินเหลืออยูอีกใหคืนแกเจาของทรัพยสินน้ัน 

 

                                                 
๒๒ มาตรา 21 วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2534 



มาตรา 23 2 2

๒๓  เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินไวตามมาตรา 21  

วรรคหน่ึง แลว ถาไดมีการชําระภาษีปายท่ีคางชําระ คาธรรมเนียมและคาใชจาย 

ในการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยครบถวนกอนการขายทอดตลาด ใหผูบริหารทองถิ่น

หรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายสั่งถอนการยึดหรืออายัดน้ัน 

 

มาตรา 24 2 3

๒๔  ผูใดเสียภาษีปายโดยไมมีหนาท่ีตองเสียหรือเสียเกินกวา 

ท่ีควรตองเสีย ผูน้ันมีสิทธิไดรับเงินคืน 

การขอรับเงินคืน ใหย่ืนคํารองตอผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่น

มอบหมายภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีเสียภาษีปาย ในการน้ีใหผูย่ืนคํารองสงเอกสาร 

หลักฐานหรือคําชี้แจงใด ๆ ประกอบคํารองดวย 

เมื่อผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายเห็นวาผูย่ืนคํารอง

มีสิทธิไดรับเงินคืน ใหสั่งคืนเงินใหโดยเร็ว และแจงใหผูย่ืนคํารองทราบเพ่ือมาขอรับ

เงินคืนภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรับแจง 

การกระทําใด ๆ เพ่ือใหเสียภาษีปายนอยลงกวาท่ีไดเสียไปแลว ใหมีผล 

เมื่อเร่ิมตนปภาษีปาย 

 

                                                 
๒๓ มาตรา 23 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
๒๔ มาตรา 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 



หมวด 4 

เงินเพ่ิม 

   

 

มาตรา 25  ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีตองเสีย

ภาษีปาย ในกรณีและอัตราดังตอไปน้ี 

(1) ไมย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิม

รอยละสิบของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีปาย เวนแตกรณีท่ีเจาของปายไดย่ืนแบบ

แสดงรายการภาษีปายกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนน้ัน 

ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละหาของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีปาย 

(2) ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงินท่ีจะตอง

เสียภาษีปายลดนอยลง ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของภาษีปายท่ีประเมินเพ่ิมเติม  

เวนแตกรณีท่ีเจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปายใหถูกตองกอนท่ี

พนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมิน 

(3) 2 4

๒๕ ไมชําระภาษีปายภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสอง 

ตอเดือนของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีปาย เศษของเดือนใหนับเปนหน่ึงเดือน  ท้ังน้ี 

ไมใหนําเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาคํานวณเปนเงินเพ่ิมตามอนุมาตราน้ีดวย 

 
                                                 

๒๕ มาตรา  25  (3 )  แก ไข เ พ่ิม เ ติม โดยพระราช บัญญั ติภาษี ป าย  (ฉ บับ ท่ี  2 )  

พ.ศ. 2534 

ตามมาตรา 25 (3) แสดงวาอาจมีการชําระภาษีปายภายหลังเวลาท่ีกําหนดตาม 

มาตรา 19 ได  ดังนั้น การท่ีเทศบาลอนุมัติใหผอนชําระภาษีปายเปนงวด ๆ เปนการชําระภาษีปาย

ภายหลังเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา 19 จึงตองเสียเงินเพ่ิมสําหรับจํานวนภาษีปายท่ีคางชําระดวย  

(เรื่องเสร็จท่ี 154/2515) 



มาตรา 26  เงินเพ่ิมตามมาตรา 25 ใหถือวาเปนภาษีปาย 



หมวด 5 

พนักงานเจาหนาท่ี 

   

 

มาตรา 27  ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดังตอไปน้ี 

(1) เขาไปในสถานท่ีประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายได

ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย หรือบริเวณท่ีตอเน่ืองกับสถานท่ีดังกลาว หรือสถานท่ี 

ท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีปายในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  

หรือในเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายไดปฏิบัติการถูกตอง 

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือไม 

(2) ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายมาใหถอยคําหรือใหสง

บัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีปายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

 

มาตรา 28  ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีแสดง 

บัตรประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวของรองขอ 

บัตรประจํ า ตัวพนักงานเจ าหน า ท่ี  ให เปนไปตามแบบ ท่ีกํ าหนด 

ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 29  เมื่อปรากฏวาเจาของปายมิไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย  

หรือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจแจง

การประเมินยอนหลังไดไมเกินหาปนับแตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมิน 

 



หมวด 6 

การอุทธรณ 

   

 

มาตรา 3025

๒๖  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายท่ีไดรับแจงการประเมินภาษีปายแลว 

เห็นวาการประเมินน้ันไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถิ่นหรือ 

ผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

การอุทธรณตามวรรคหน่ึง  ให ย่ืนตอพนักงานเจ าหนา ท่ีตามแบบ 

ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการชําระภาษีปาย เวนแตจะไดรับอนุมัติ

จากผูบริหารทองถิ่น 

 

มาตรา 31 2 6

๒๗  เพ่ือประโยชนในการพิจารณาอุทธรณ ผูบริหารทองถิ่นหรือ

ผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายอาจมีหนังสือเรียกผูอุทธรณมาใหถอยคําเพ่ิมเติมหรือ

ใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณาได 

ถาผูอุทธรณไมย่ืนอุทธรณภายในสามสิบวันตามมาตรา 30 วรรคหน่ึง  

ไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก ไมยอมใหถอยคํา หรือไมยอมสงเอกสารหรือหลักฐาน 

ท่ีเกี่ยวของโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ิน

มอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณน้ันเสียได 

 

                                                 
๒๖ มาตรา 30 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
๒๗ มาตรา 31 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 



มาตรา 32 2 7

๒๘  ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย

วินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ และแจงคําวินิจฉัย

พรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งไดทําการ

ประเมินโดยเร็ว 

 

มาตรา 33 2 8

๒๙  ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่นหรือ

ผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายโดยฟองเปนคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี

ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ เวนแตในกรณีท่ีเปนการยกอุทธรณตามมาตรา 31  

วรรคสอง 

การฟองคดีตามวรรคหน่ึงจะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอน 

ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 30 แลว 

 

มาตรา 33 ทวิ 2 9

๓๐  ในกรณีท่ีมีคําวินิจฉัยอุทธรณถึงท่ีสุดใหคืนเงินคา 

ภาษีปายใหแกผูอุทธรณ ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายแจงให 

ผูอุทธรณทราบโดยเร็วเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรับแจง 

                                                 
๒๘ มาตรา 32 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
๒๙ มาตรา 33 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
๓๐ มาตรา 33 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 



หมวด 7 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา 34 3 0

๓๑  ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ  

ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง

เพ่ือหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึง

ป หรือปรับต้ังแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 35 3 1

๓๒  ผูใดจงใจไมย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษ

ปรับต้ังแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท 

 

มาตรา 35 ทวิ 3 2

๓๓  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 7 วรรคสาม ตองระวางโทษ

ปรับวันละหน่ึงรอยบาทเรียงรายวันตลอดระยะเวลาท่ีกระทําความผิด 

 

มาตรา 36 3 3

๓๔  ผูใดไมแจงการรับโอนปายตามมาตรา 16 หรือไมแสดง 

การเสียภาษีป ายตามมาตรา 19 ตรี  ตองระวางโทษปรับต้ังแตหน่ึงพันบาท 

ถึงหน่ึงหมื่นบาท 

 

                                                 
๓๑ มาตรา 34 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
๓๒ มาตรา 35 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
๓๓ มาตรา 35 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
๓๔ มาตรา 36 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 



มาตรา 37 3 4

๓๕  ผู ใดขัดขวางการปฏิบั ติการของพนักงานเจาหนาท่ี 

ตามมาตรา 27 (1) หรือไมปฏิบั ติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งสั่งตาม 

มาตรา 27 (2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับต้ังแตหน่ึงพันบาท 

ถึงสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 38 3 5

๓๖  ในกรณีมี ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญั ติ น้ี  

ถาผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายเห็นวาเปนความผิดท่ีมีโทษปรับ

สถานเดียว หรือมีโทษจําคุกหรือปรับและโทษจําคุกไมเกินหกเดือน ใหผูบริหารทองถิ่น

มีอํานาจเปรียบเทียบสถานเดียวไดในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูว าราชการกรุงเทพมหานครหรือ 

ผูซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 

(2) ในเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นยกเวนเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูบริหาร

ทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายของแตละเขต เปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 

เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต

วันท่ีมีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงิน

คาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 

 

มาตรา 39 3 6

๓๗  เงินคาปรับตามพระราชบัญญัติน้ีใหเปนรายไดของราชการ

สวนทองถิ่นน้ัน 

                                                 
๓๕ มาตรา 37 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
๓๖ มาตรา 38 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
๓๗ มาตรา 39 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 



 

มาตรา 39 ทวิ 3 7

๓๘  ในกรณี ท่ีผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตาม

พระราชบัญญัติน้ีเปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลน้ัน

ตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิได 

รูเห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน 

 

                                                 
๓๘ มาตรา 39 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 



บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา 40  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรท่ียกเลิกตามมาตรา 3  

ใหคงใชบังคับไดในการเก็บภาษีปายจํานวนปตาง ๆ กอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี 

ใชบังคับ 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 



บัญชีอัตราภาษีปาย38

๓๙ 

   

 

(1) ปายท่ีมีอักษรไทยลวน     ใหคิดอัตรา 10 บาท ตอหารอย 

     ตารางเซนติเมตร 

(2) ปายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษร 

ตางประเทศและหรือปนกับภาพ 

และหรือเคร่ืองหมายอื่น     ใหคิดอัตรา 100 บาท ตอหารอย 

     ตารางเซนติเมตร 

(3) ปายดังตอไปน้ี     ใหคิดอัตรา 200 บาท ตอหารอย 

     ตารางเซนติเมตร 

(ก) ปายท่ีไมมีอักษรไทย 

ไมวาจะมีภาพหรือ 

เคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม 

(ข) ปายท่ีมีอักษรไทยบางสวน 

หรือท้ังหมดอยูใตหรือ 

ตํ่ากวาอักษรตางประเทศ 

(4) ปายตาม (1) (2) หรือ (3) ซึ่งมีขอความ เคร่ืองหมาย หรือภาพท่ีเคล่ือนท่ี  

หรือเปล่ียนเปนขอความ เคร่ืองหมาย หรือภาพอื่นได โดยเคร่ืองจักรกลหรือ 

โดยวิธีใด ๆ ใหคิดอัตราภาษีตามจํานวนขอความ เคร่ืองหมาย หรือภาพ หรือตาม

ระยะ เวลา ท่ีข อความ  เค ร่ืองหมาย ห รือภาพปรากฏอยู ในป าย   ท้ั ง น้ี  

                                                 
๓๙ บัญชีอัตราภาษีปาย แกไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป าย (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2534 



ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ถายังไมไดออกกฎกระทรวง

ใหคิดอัตราภาษีตามบัญชีอัตราภาษีปายน้ี 

(5) ปายท่ีเปล่ียนแปลงแกไขตามมาตรา 14 (3) ใหคิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3)  

แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะจํานวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมขึ้น 

(6) พ้ืนท่ีของปายไมวาจะมีรูปรางหรือลักษณะอยางไร ใหคํานวณดังน้ี 

(ก) ถาเปนปายท่ีมีขอบเขตกําหนดได ใหเอาสวนกวางท่ีสุดคูณดวยสวนยาวท่ีสุด

ของขอบเขตปายเปนตารางเซนติเมตร 

(ข) ถาเปนปายท่ีไมมีขอบเขตกําหนดได ใหถือวาตัวอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมาย

ท่ีอยู ริมสุดเปนขอบเขตสํ าห รับกําหนดสวนกวาง ท่ีสุดและยาวท่ีสุด  

แลวคํานวณตาม (ก) 

(7) ปายตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เมื่อคํานวณพ้ืนท่ีของปายแลว 

(ก) ถามีเศษเกินกึ่งหน่ึงของหารอยตารางเซนติเมตร ใหนับเปนหารอยตาราง

เซนติเมตร ถาไมเกินกึ่งหน่ึง ใหปดท้ิง 

(ข) ถามีอัตราท่ีตองเสียภาษีตํ่ากวาปายละ 200 บาท ใหเสียภาษีปายละ 200  

บาท 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากภาษีปาย

เปนภาษีของราชการบริหารสวนทองถิ่น ควรแยกออกจากประมวลรัษฎากร และมอบ

ใหราชการบริหารสวนทองถิ่น โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ

สุขาภิบาล เปนผูจัดเก็บ  จึงตรากฎหมายวาดวยภาษีปายขึ้นโดยเฉพาะ 

 

พระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 253439

๔๐ 

 

มาตรา 20  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 ท่ีถูก

ยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการ

ปฏิบัติจัดเก็บภาษีท่ีคางอยูหรือท่ีพึงชําระกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 

มาตรา 21  ความในมาตรา 7 วรรคสาม ซึ่ งแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญั ติ น้ี  ให ใชบังคับเมื่อพนหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแต วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมายเหตุ  : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญั ติฉบับ น้ี  คื อ  โดย ท่ี

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรปรับปรุง

บทบัญญัติวาดวยการยกเวนภาษี การกําหนดอัตราภาษี การย่ืนแบบแสดงรายการภาษี  

การประเมินภาษี การชําระภาษี การบังคับชําระภาษีคาง การคืนเงินคาภาษีอัตรา 

เงิน เ พ่ิม และการอุทธรณ  ตลอดจนปรับปรุงบทกํ าหนดโทษใหสอดคลอง 

กับสภาพการณและสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันหรือใหเหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเปนตอง 

ตราพระราชบัญญัติน้ี 
                                                 

๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม 108/ตอนท่ี 240/ฉบับพิเศษ หนา 26/29 ธันวาคม 2534 


